
Serban: Vom fi in forma la sfarsitul lui noiembrie
Nu doar echipa de fotbal produce dureri de cap conducerii Gaz Metan Medias, ci si cea de baschet.
Presedintele Consiliului Director al clubului, Corin Cindrea a declarat ca in sedinta de analiza care
urmeaza sa aiba loc, se va lua in calcul si situatia de la echipa de baschet. „Trebuie sa vedem care sunt
problemele si acolo, pentru ca rezultatele nu sunt cele pe care le-am asteptat ", a spus Cindrea.
 Directorul sportiv al echipei, Octavian Şerban sustine insa ca vinovate pentru rezultatele modeste sunt
accidentarile. „Dupa isi vor reveni Dimitrijevic, Dumitrescu si Thomson si Mihai Popa vom incepe sa
jucam si noi la nivelul asteptarilor. Cred ca acest lucru se va intampla spre sfarsitul lunii noiembrie. Este
nevoie de timp pentru ca jucatorii accidentati sa revina la forma normala. Pana atunci, speram sa obtinem
cat mai multe victorii, in conditiile date ", a spus Şerban. Acesta este de parere ca sezonul acesta este
unul mult mai echilibrat decat precedentele, si toate echipele vor mai pierde jocuri.

 „Campionatul se joaca in continuare. Nu cred ca vreo echipa poate sa se distanteze asa cum a fost anii
trecuti. Noi vom incerca sa recuperam in retur ceea ce am pierdut acum ", a adaugat Şerban.
 Pentru Gaz Metan urmeaza o serie foarte dificila, de patru jocuri in 10 zile. Astazi vor juca cu BC Tg.
Mures, in Cupa Romaniei, apoi cele doua formatii se vor intalni, din nou, sambata, la Tg. Mures, in
campionat. in 5 noiembrie, la Medias vine CS Otopeni, iar peste doar trei zile Gaz-ul va juca la Craiova.
„Speram sa iesim bine din aceasta serie, sa castigam meciurile din campionat ".

Englezii nu-i dau sanse lui Dorinel
 Numirea lui Dorinel Munteanu in functia de antrenor la Steaua este comentata si de presa engleza, iar
intr-un articol din editia online a The Guardian se scrie ca tehnicianul va avea probleme pentru a se
impune in fata finantatorului Gigi Becali.
 "Antrenori precum Sir Alex Ferguson si Arsene Wenger au avut succes in functiile pe care le-au avut
pentru ca au fost lasati sa-si faca treaba, iar cauza si efectul sunt aplicate invers. Acesti tehnicieni au
ramas la club pentru ca au avut succes, iar stabilitatea s-a dovedit ca este un lucru bun. Sa ai un antrenor
nou la fiecare opt luni, in medie, nu poate fi un lucru care sa te ajute", se arata in articolul publicatiei
engleze.
 in respectivul articol se mai mentioneaza ca Dorinel Munteanu, succesorul lui Marius Lacatus, numit
oficial luni, a devenit al noualea antrenor al Stelei de cand Becali a devenit actionar majoritar si este
amintita o declaratie a lui Dennis Tueart, care a spus ca mandatele antrenorilor sunt pe "termen scurt si
foarte scurt".
 Declaratiile lui Becali, care a spus ca nu putea sa-l demita din functie pe Lacatus, sunt considerate a fi un
"vot de incredere spectaculos si neconvingator". "Demisia lui Lacatus a fost un act nobil, dar se stia de
unde vine presiunea. Daca patronul nu avea o atitudine atat de ofensatoare, ar fi putut sa fie un actor de
pantomima foarte bun. Cu siguranta are carisma si este usor sa-l vezi precum Richard al III-lea, dar ar fi
primit si premiul pentru 'homofobul anului', dupa ce a aflat ca Freddie Mercury a fost homosexual, iar din
acel moment nu mai aud cantecele formatiei Queen pe Ghencea", mai scrie cotidianul englez.

Din liga a 8-a, lider in Germania
 Echipa germana TSG 1899 Hoffenheim – o localitate cu 3000 de locuitori - care a pornit din diviziile de
amatori din Germania, a reusit o performanta remarcarcabila, dupa ce a ajuns pana pe primul loc in
Bundesliga, fiind sustinuta financiar de miliardarul german Dietmar Hopp. Echipa a luat fiinta initial ca
un club de gimnastica, la 1 iulie 1899. Clubul modern de fotbal s-a infiintat in 1945, cand echipa de
gimnastica Turnverein Hoffenheim s-a unit cu clubul de fotbal Fusballverein Hoffenheim, fondat in
1921.

Amical in Thailanda
 Echipa nationala de fotbal a Angliei va juca un meci amical cu formatia similara a Thailandei, la
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initiativa Federatiei Engleze de Fotbal, a declarat presedintele Asociatiei de Fotbal din Asia de Sud,
Worawai Makudi. Makudi, care este si membru in Comitetul Executiv al FIFA s-a intalnit cu presedintele
Federatiei Engleze, David Richards, iar acesta i-a spus ca va face toate demersurile pentru ca nationala
din Albion sa joace un amical cu Thailanda, echipa care este acum pregatita de fostul international
englez, Peter Reid.

Despagubiri de 9 milioane
 Tehnicianul spaniol Juande Ramos, care a fost demis recent din functia de manager al echipei Tottenham
Hotspur, vrea ca fostul sau club sa ii plateasca aproximativ noua milioane de euro despagubiri pentru
concedierea sa. Fostul antrenor al lui FC Sevilla solicita, la sfatul consilierilor sai, 75% din valoarea
contractului sau cu Tottenham, care expira in 2011. Ramos era remunerat de conducerea londonezilor cu
aproape 5 milioane de euro anual.

Presedinte batut
 Autoritatile bulgare au anuntat, marti, ca Iordan Andreev, presedintele echipei Marek Doupnita, din liga
a doua, a fost victima unei agresiuni in urma careia a fost internat in spital. Sursa citata noteaza ca
Andreev nu a dorit sa depuna plangere impotriva celor care l-au batut, desi i-au fost rupte cateva degete
si s-a ales si cu nasul spart. Acest incident nu reprezinta o noutate in Bulgaria, unde adesea conducatorii
echipelor de fotbal sunt "tinte ale atacurilor de tip mafiot".
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